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 Pieter-Wijmshoeve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herman Braem, Melselestraat 67a, Beveren,  

GSM 0471 11 26 64, T 03 755 23 04,  

herman.braem@skynet.be 

 

 

Herman en Marleen hebben een rundveebedrijf en een 

hoevewinkel in Melsele.  Een echt familiebedrijf ! Hun 

hoofdactiviteit blijft de boerderij maar ze nemen graag 

de hoevewinkel erbij. Waar ze vooral aardappelen 

verkopen die sinds enkele jaren optimaal worden 

bewaard in de gloednieuwe loods. In de zomer kan je 

ook op de Pieter-Wijmshoeve terecht voor verse 

Melseelse aardbeien die Marleen en Herman elke dag 

vers gaan plukken. Om hun assortiment te vergroten 

verkopen ze ook een aantal producten van collega's in 

de buurt. Dit zijn voornamelijk seizoensgebonden 

groeten en fruit maar ook diverse soorten appelsap, 

eieren, verse koemelk en honing zijn er te verkrijgen.  

 

Hun hoevewinkel is elke dag open ! 

 

Je kan hen bezoeken op onze streekproductenmarkt. 
 

 

Bij  boer Peter 

 

 
 

Oude Molenstraat 3, De Klinge 

GSM 0477 96 03 89 

heidideboey@gmail.com 
 

 
 

 

Bij boer Peter hebben ze jarenlange ervaring als 

veehandelaar van vader op zoon. Daardoor hebben ze 

heel veel contact met andere boeren maar ook veel 

kennis van  dieren zoals koeien, geiten, schapen, enz… 

 

Onlangs hebben zij ook een groenten- en fruitwinkel 

geopend met veel streekproducten: honing, biosappen, 

dagelijks verse soep, zelfbereide jam en nog veel meer. 

 

De winkel is alle dagen open. 

 

Je kan hen bezoeken op onze streekproductenmarkt. 
 

 

Les Saveurs d’Antan 

 
 

 

 

Lekkere kaas- en vleeswaren.  

 

 

 

 

Les Saveurs d’Antan  

32 Flebour  

L9633 BASCHLEIDEN 

Luxembourg 

Tél : 00352 26 91 70 45 

mailto:herman.braem@skynet.be
mailto:heidideboey@gmail.com


  

Saeftingherhof 
 

 
 
Meerschaert Geert en Van Royen Kris 

Hertog Prosperstraat 20, Kieldrecht 

meersschaert_vanroyen@hotmail.com 

GSM 0498 18 14 14  

www.saeftingher.com 

Facebook: Saeftingher Belgisch witblauw pré salé 

 

 

 

 

Geert en Kris zijn rundveehouders van het Belgische 

witblauw rundveeras. Al vele jaren grazen de runderen 

in het Verdronken Land van Saeftinghe. Door het 

grazen van de zilte-begroeing en het doorwaden, van 

de geulen krijgt het vlees een malse structuur, mooie 

donkerrode kleur en de unieke pré salé smaak. 

 

Je kan bij hen terecht voor vleespakketten van 

Saeftinghe pré salé. Het pakket weegt ongeveer 11.5 kg 

en bevat verschillende soorten vlees, o.a.: entrecôte, 

biefstuk, rosbief, stoofvlees, schenkel, gehakt, worst en 

hamburgers. 

Je kan je pakket op voorhand bestellen via mail en 

nadien ophalen op de afgesproken datum. 

 

Je kan hen bezoeken op onze streekproductenmarkt. 
 

 

Boerken en boerinneken 

  
 

 

9120 BEVEREN-WAAS 

PAREINPARK 27 

Tel: +00 32 (0)487.79.19.10 

Fax: +00 32 (0)3755 31 29 

www.boerkenenboerinneken.be 

Facebook: boerken en boerinneken 

 

 

 

 

Proef dit lekkere streekbiertje in de tent.  

 
Boerken® 0,33L: is een donker amberkleurig soort 

abdijbier, hergist in de fles. Het heeft een iets bittere 

moutsmaak en een volumepercentage van 9,5%. 

 

Boerinneken® 0,33L: is een blonde 

soort abdijbier, hergist in de fles. Het heeft een ietwat 

zoete hopsmaak, een fruitige neus en een 

volumepercentage van 9,5%. 

 

Het flesje is voorzien van een beugelsluiting. 
 

 

Melkautomaat 
 

Geert Verhelst 

Pauwstraat 41, Melsele 

facebook: verhelst holstein 

 

 
 

 

 

Verse melk van bij de boer kan je tappen aan de 

melkautomaat van Geert Verhelst. De melk wordt 

geproduceerd door Holstein koeien die in een vrije 

strostal lopen. Proef de heerlijke chocomelk tijdens het 

gezinsontbijt op de Fokveedag 
 

mailto:meersschaert_vanroyen@hotmail.com
http://www.saeftingher.com/
http://www.boerkenenboerinneken.be/


Lisa’ aardbeien 

 
 

Herman Van Osselaer 

hermanvo@skynet.be 

 

 

Hermans aardbeien komen uit Melsele. Dat is van 

oudsher dé plek voor aardbeien, legt hij uit. Het 

klimaat en de grond zijn heel bepalend voor de smaak. 
Zijn aardbeien hebben een zoetere smaak. “Tussen 

aardbeien zijn ook veel smaakverschillen, zelfs het 

gebied waar waar aardbeien zijn geteeld beïnvloed de 

uiteindelijke smaak."  

Herman zou graag zien dat consumenten meer kennis 

krijgen over smaak en herkomst van aardbeien. Op de 

markt doet hij zijn best om dat uit te leggen aan zijn 

klanten. In het aardbeienseizoen probeert hij op diverse 

markten rondom Antwerpen een plek te krijgen.  

 

"Het is Lisa's droom om ook aardbeiprinses te worden. 

Maar om mee te doen moet ze nog een aantal jaar 

wachten."  Lisa is het dochtertje van Herman. Hij 

gebruikt haar naam als merknaam en rondom zijn 

kraam hangen sinds twee jaar banners met haar 

afbeelding ter promotie. 

Je kan hen bezoeken op onze streekproductenmarkt. 
 

 

 

Polderbrood 

 

 
 

Bakkerij Verhelst-Buys 

Half dreef 39, Beveren 

T 03 755 76 87 
 

 
 

In 2012 lanceerden de Wase Bakkers het  polderbrood. 

Het nieuwe ambachtelijke brood wordt gemaakt door 

meer dan 15 bakkers uit het Waasland met tarwe die 

geteeld werd op de zware Wase poldergronden.  

 

Het meel wordt gemalen in de Molens van Temse. Het 

is een bijzonder kwaliteitsvol product van eigen bodem 

dat rijk is rijk ruwe vezels en mineralen. Voor wat 

extra karakter en een verfrissende smaak wordt aan de 

tarwe een beetje rogge toegevoegd.  

 

Bovendien is het Waas polderbrood een duurzaam 

product. De tijdspanne en afstand tussen de tarwe op 

het veld en het brood op tafel is immers minimaal.   

 

Tijdens het gezinsontbijt kan je een lekkere boterham 

polderbrood eten. 
 

 

 

 

Tomaline, het bedrijf van Kris Van Haute en Kitty 

D’Hondt produceert lekkere vleestomaten, het hele jaar 

door.  

Hun bedrijf is gelegen in Melsele op Den Es.  

 

De tomaten worden geserveerd bij de stoofvleesschotel 

met groenten en frietjes, te bestellen in de tent tussen 

12 en 14uur. 
 
 

 

mailto:hermanvo@skynet.be?subject=Reactie%20AGF.nl


Vriendinnen van Zambia 

Ook dit jaar gaat de opbrengst van de fokveedag integraal naar de projecten van de Vriendinnen van Zambia.  

Wij staan rechtstreeks en bijna dagelijks in contact met onze vriendinnen in Zambia. 

Onze projecten: 

- Het weeshuis Kacema Musuma in 

Kawambwa  

- School Queen of Angels in 

Kawambwa 

- Tetekela Day Care Centre voor 

(wees)kinderen uit de sloppenwijken 

van Kasama 

- Sint-Fedelishospitaal en Santa-

Maria hospitaal, beiden staan in voor 

de verzorging van de allerarmsten. 

 

-We helpen mee zorgen voor waterpompen op zonne-energie die zorgen voor irrigatie op de boerderijen die 

het weeshuis en de hospitalen van voedsel voorzien, maar ook voor een extra inkomen zorgen.  

 

 

 

Hilde Van Haute  GSM 0474 19 45 49   vriendinnenvanzambia@hotmail.com 

Hilde Verhelst     GSM 0473 70 78 10  Facebook: vriendinnen van Zambia 
 

mailto:vriendinnenvanzambia@hotmail.com

